Inschrijving
Uw inschrijving kunt u sturen of faxen naar:
Tour de l’eautomobile, 9eme édition.
Antwoordnummer 1669
2000 VC Haarlem
E-mail: info@tourdemillevirages.nl of www.tourdemillevirages.nl
Fax: (023) 542 37 12
Indien u uw e-mail adres opgeeft zal de bevestiging sneller naar u
opgestuurd kunnen worden. Uw gegevens zullen confidentieel gebruikt
worden.
Inschrijving
Tour de l’eautomobile 5>8 september 2019
DEELNEMER
U kunt zich alleen inschrijven door de ingesloten inschrijving volledig en
leesbaar in te vullen en u moet persoonlijk zijn uitgenodigd door een van de vier
gastheren. Een onvolledig ingevulde inschrijving kunnen wij niet verwerken. Per
inschrijving kunt u slechts één equipe inschrijven (kopiëren is toegestaan).
Telefonisch reserveren is mogelijk.
Het maximum aantal deelnemers is 20 en inschrijving geschiedt op volgorde van
binnenkomst en is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na
inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging. Ook degenen die niet geplaatst
kunnen worden ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht.
Deelname wordt alleen gegarandeerd indien binnen 3 maanden na uw
inschrijving en aanbetaling het openstaande bedrag is voldaan. De organisatie
behoudt zich tevens het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen
te weigeren.
Annuleringsvoorwaarden
De annuleringskosten bedragen € 500. Bij annulering na 1 mei 2019 bent u het
volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt wel, in overleg met de organisatie, zonder
extra kosten, iemand anders in uw plaats laten deelnemen.
Aansprakelijkheid
De organisatie verplicht zich tot het uitzetten van een route die zonder
overtreding van enige wettelijke bepaling kan worden uitgevoerd. De deelnemer
is verplicht zich in het kader van deze Tour aan alle plaatselijke bepalingen te
houden en zal zorg dragen voor keuring en verzekering van zijn/haar voertuig.
Deze Tour is nadrukkelijk geen wedstrijd. Bij twijfel zal de deelnemer bij zijn
verzekeraar na moeten gaan of door deelname aan deze Tour zijn/haar dekking
gevaar loopt. De deelnemer vrijwaart de organisatie door inschrijving van iedere
aansprakelijkheid.

Auto:
Type:
Kenteken:
Bouwjaar:
Bijzonderheden:
Naam chauffeur …………………………………………..

m/v

Voorletter(s)…………………………………….
Postadres: ……………………………………..
Postcode:
……………………………………..
Plaats:
……………………………………..
Telefoon:……………………………………………… Fax: ………………………….
E-mail:
……………………………………..
Speciale wensen/dieet: ……………..
Naam navigator …………………………………………..

m/v

Voorletter(s)…………………………………….
Postadres: ……………………………………..
Postcode:
……………………………………..
Plaats:
……………………………………..
Telefoon:……………………………………………… Fax: ………………………….
E-mail:
……………………………………..
Speciale wensen/dieet: ……………..
Factuuradres:………………………………………..
Bedrijf:…………………………………………………
Reguliere inschrijving bedraagt 2500 euro* per equipe (2 personen). Dit is
inclusief 2 rally-shirts, 3 diners, 3 overnachtingen, lunches, ontbijt, rallyboeken en
rallyborden.
Kosten voor zakelijke deelname bedragen 2750 euro exclusief 21% BTW.
Eventueel kan uw bedrijfsnaam tot eind 2019 op onze website vermeld worden
met doorlink a 100 euro exclusief BTW: www.tourdemillevirages.nl

